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Werkblad: Veranderingen in de Brugklas 

Vraag 1 – Waarin ben jij veranderd?  

Vergelijk twee foto’s 

1e Van jou aan het eind van groep 8 

2e Selfie van vorige week  

Wat is er veranderd? 

1. Aan je uiterlijk..………………………………………………………………………………………………………….. 
2. Wat vond je vorig jaar belangrijk en nu niet?……………………………………………………………… 
3. Wat vind je nu leuk en vorig jaar (nog) niet?.................................................................. 
4. Relatie met je ouders is sinds vorig jaar beter/zelfde/slechter.  

 

 

 
 

Vraag 2 Waar ga jij voor?  

Waar kom jij je bed voor uit? Zet een kruisje achter wat jij belangrijk vindt. 

Onderwerp ? Kan je er iets over vertellen? 
Goede cijfers op school 
 

  

Vrienden 
 

  

Gamen  
 

  

Social media  
 

  

Sporten  
 

  

Muziek  
 

  

Geloof 
 

  

Gezondheid 
 

  

Familie  
 

 
 

 

# positieve woorden over jezelf 
1 
2 
3 
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Vraag 3- Wie ben jij online

Hoeveel tijd ben jij online per dag? 

 1-2 uur 
 2-4 uur 
 4-6 uur 
 6-8 uur 
 8-10 uur 

 10-12 uur 
 Meer dan 12 uur 

Hoeveel schermtijd(kijk je op het scherm?) 

 1-2 uur 
 2-4 uur 
 4-6 uur 
 6-8 uur 
 8-10 uur 

 10-12 uur 
 Meer dan 12 uur 

Wat zijn jouw favoriete apps? 

1. …………………. 
2. ………………….. 
3. ………………….. 

 

Geef de sfeer in de verschillende groepsapps een cijfer 1= slecht 10 = erg goed 

Naam appgroep cijfer 
  
  
  
  
  

 

Heb jij een tip  met betrekking tot negatief gedrag(lelijke woorden en pestgedrag) in de 
groepsapp? 

…………………………………………………………………………………..  

Wat heb jij weleens gedaan? Positief of negatief?  

……………………………………………………………………………………. 

Plaats jij bijna alle selfies online? Ja/nee 

Waarom wel of waarom niet? 

……………………………………………………………………… 

Als je te weinig likes krijgt, laat je dan de foto op social media staan? Ja/nee 

Waarom wel of waarom niet? 

……………………………………………………………………… 
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Vraag 4 – Welke invloed heb jij op de groep   

Omschrijf jouw gedrag in de klas. Streep door wat niet van toepassing is: 

Stil/druk/gangmaker/roddelaar/actief/positief/enthousiasmerend/pestend/plagend/ 

Anders namelijk: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Welk cijfer geef je de sfeer in de klas?     1= slecht 10 = erg goed 

 

Vraag 5 –Welke relaties ga jij aan?  

Zit jij inmiddels in de puberteit? Ja/nee 

Welk gedrag is typisch pubergedrag? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wat vind jij belangrijk in vriendschap?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vraag 6- Heb jij lef? 

Waar trek jij een grens?  

Alcohol(nix18) ja/nee 

Roken   ja/nee 

Drugs   ja/nee 

Lachgas  ja/nee 

Pilletjes ja/nee 

 

Sta jij sterk? 

Hoe zorg jij dat je voor je eigen mening op kan komen? 

 

Challenge! Vertel op de chatmetchris.nl hoe je de brugklas hebt ervaren! 


